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Breedband weer mislukt
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN De truc om onrenda-
bele gebieden aan te takken op
breedband is in Friesland nog altijd
niet gevonden. Het is nu tijd voor
variant vier.

Een achtergestelde lening van zo’n
35 miljoen euro is de nieuwste troef.
Die moet marktpartijen over de
streep trekken om snel internet uit
te rollen in gebieden die normaliter
voor hen niet aantrekkelijk zijn.
Dankzij inzet van provinciale euro’s
zullen ook andere financiers toehap-
pen om de business case van onge-
veer 70 miljoen rond te maken.

Die strategie maakte gedeputeer-
de Sietske Poepjes gisteren bekend.
Vermoedelijk komt er mei 2017 een
tender, waarop marktpartijen kun-
nen inschrijven. Idealiter begint
aanleg volgend najaar. Die moet in
drie jaar klaar zijn en dan 95 procent
van 25.000 adressen ontsluiten.
Voor de overige 5 procent zoekt de
provincie nog een oplossing.

Poepjes erkende gisteren dat het
niet vanzelfsprekend is dat de nu ge-
kozen strategie het gewenste resul-
taat oplevert.

Drie eerdere varianten mislukten
ook al. De laatste dateert pas van
ruim een half jaar geleden. Toen
ging het om een aandelenparticipa-
tie in Kabelnoord in Dokkum door
de provincie en negen gemeenten.
Kabelnoord zou dan de klus moeten
klaren.

Bij nader inzien en na juridisch
advies ingewonnen te hebben,
vreest de provincie dat dit in strijd is
met de Aanbestedingswet. Als con-
currerende bedrijven via een open-
bare aanbesteding geen kans krijgen
de opdracht binnen te slepen, loopt
het naar verwachting uit op juridi-
sche procedures.

Variant twee startte in 2015: de in-
stelling van een breedbandfonds
(met 60 miljoen euro) met leningfa-
ciliteiten en subsidies voor particu-
lieren en organisaties. In de praktijk
bleek slechts een handvol initiatief-
nemers daar een beroep op te doen.

Het breedbandverhaal ging in
2011 los met een plan van toenmalig
gedeputeerde Sjoerd Galema om
een provinciaal netwerkbedrijf op te

richten. Zowel marktpartijen als
provinciale politieke partijen maak-
ten destijds gehakt van die aanpak.

Toch houdt Poepjes die variant
nog achter de hand. Ze heeft nog een
aantal alternatieven op zak, waaron-
der aanpassing van het breedband-
fonds.

Kabelnoord heeft in beginsel be-
langstelling voor de nieuwe aanpak,
zegt directeur Niek Geelhoed. Dat de
vorige variant niet is gelukt vindt hij
niet verwijtbaar. Ook andere provin-
cies worstelen met de materie, stelt
hij. Europese en nationale regels ma-
ken het lastig. Geelhoed: ,,Het is een

zoektocht.’’ Jaap Bosma van stich-
ting DFMopGlas steunt de provin-
ciale koerswijziging. Idealiter wint
Kabelnoord de tender en worden al-
le gemeenten aandeelhouder, zodat
het glasvezelnetwerk Fries eigen-

dom wordt, stelt Bosma. Voor orga-
nisaties als DFMopGlas, die niet al-
leen glasvezel willen in onontgon-
nen gebieden maar ook in streken
waar al wel een coaxkabel ligt, is vol-
gens hem de uitdaging om dan aan
te haken op de provinciale uitrol.

Oppositiepartij PvdA wil snel een
informatiebijeenkomst over de uit-
voerbaarheid van het plan, zegt frac-
tieleider Remco van Maurik. ,,De ka-
bel moet voortvarend de grond in.
Voor de bestuurder (gedeputeerde
Poepjes, red.) hoop ik dat drie maal
scheepsrecht is. Anders wordt het
een probleem voor haar.’’

Drie eerdere
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